
 

 

       
Rio e Niterói recebem sessões educativas 
do Festival Varilux de Cinema Francês 
entre 9 e 14 de junho 
PARA PARTICIPAR, OS RESPONSÁVEIS DAS ENTIDADES DEVEM PREENCHER 
FORMULÁRIO 

Além de trazer os mais recentes filmes franceses para os cinemas de 55 cidades brasileiras, o 
Festival Varilux de Cinema Francês 2017 realiza o Programa Educativo destinado a professores 
e alunos de escolas, ONGs e instituições culturais e educacionais.  Serão 63 sessões em 14 
cidades: Belém (PA), Belo Horizonte (BH), Brasília, Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), João 
Pessoa (PB), Londrina (PR), Niterói (RS), Maringá (PR), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife 
(PE), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP). * 

No Rio e Niterói, os filmes exibidos são “A Viagem de Fanny”, de Lola Doillon, e “Amanhã”, de 
Cyril Dion e Mélanie Laurent. As sessões são gratuitas e acontecem entre os dias 9 e 14 de 
junhos. Para participar, os responsáveis pelas escolas ou instituições devem acessar o link 
https://goo.gl/forms/1QwnjuHQLHzst2ZO2     e preencher o formulário. 

 “A Viagem de Fanny” se aprofunda no valor da solidariedade e da amizade entre crianças em 
meio à Segunda Guerra Mundial. Já “Amanhã” aborda os projetos ecológicos, sustentáveis, 
educacionais e sociais de pessoas comuns para transformar o mundo em um lugar melhor. O 
objetivo da iniciativa é divulgar o audiovisual francês, além de fortalecer o potencial educativo 
e cultural do cinema como ferramenta de aprendizado e discussão. O festival não disponibiliza 
transporte. Outras informações estão disponíveis no site do evento ou pelo email: 
educativo@bonfilm.com.br 
 
 
DATAS DO RIO E DE NITERÓI 
  



 

Sexta-feira, 09 de Junho - LOTADA!!! 
9h - A Viagem de Fanny no CineArte UFF (Dublado) - CineArte UFF - R. Miguel de Frias, 9 - 
Icaraí, Niterói - RJ 

Segunda-feira, 12 de Junho 
10h - A Viagem de Fanny no Cinema Odeon (Legendado)- - Praça Floriano, 7 - Centro, Rio de 
Janeiro - RJ (Cinelândia).  

Terça-feira, 13 de Junho 
10h - A Viagem de Fanny no Cinema Odeon (Dublado)- - Praça Floriano, 7 - Centro, Rio de 
Janeiro - RJ (Cinelândia).  

Terça-feira, 13 de Junho - LOTADO 
14h30 - Amanhã no Museu do Amanhã (Legendado)- Praça Mauá, 1 - Centro, Rio de Janeiro - RJ 

Quarta-feira, 14 de Junho 
10h - Amanhã no Cinema Odeon (Legendado) - Praça Floriano, 7 - Centro, Rio de Janeiro - RJ 
(Cinelândia).  

 
*Cidades confirmadas até essa data: 24.05 
	  
OS FILMES 
A Viagem de Fanny (Le Voyage de Fanny), de Lola Doillon  
Com Cécile de France, Léonie Souchaud, Fantine Harduin 
2016- Aventura/Drama – 1h 34min 
Distribuição no Brasil: Mares Filmes 
  
Sinopse: Com seus 12 anos, Fanny é cabeça dura! Mas é, sobretudo, uma jovem corajosa que, 
escondida num lar distante de seus pais, cuida das duas irmãs mais novas.  
Tendo que fugir precipitadamente, Fanny se coloca à frente de um grupo de 8 crianças e inicia 
uma perigosa viagem através da França ocupada para chegar à fronteira suíça. Entre medos, 
gargalhadas e encontros inesperados, o grupinho aprende o que é independência e descobre o 
valor da solidariedade e da amizade... 

 

Amanhã (Demain), de Cyril Dion e Mélanie Laurent 
Com Mélanie Laurent, Pierre Rabhi e Olivier de Schutter 
2015 – Documentário - 1h58min 
Distribuição no Brasil: Bonfilm 
  
Sinopse: E se mostrar soluções e contar uma boa história fosse a melhor maneira de resolver as 
crises ecológicas, econômicas e sociais que atravessam nossos países? Após a publicação de um 
estudo que anunciava o possível desaparecimento de parte da humanidade até 2100, Cyril Dion 
e Mélanie Laurent partiram com uma equipe de quatro pessoas por dez países para entender o 
que poderia provocar essa catástrofe e, sobretudo, como evitá-la.  Durante a viagem, 
encontraram pioneiros que reinventaram a agricultura, a energia, a economia, a democracia e 
a educação. Todas juntas, estas iniciativas positivas e concretas, já contribuem para definir o 
mundo de amanhã...  

 

O FESTIVAL 

O Festival Varilux de Cinema Francês segue em pleno crescimento e registra um recorde do 
evento no Brasil. A edição de 2017, entre os dias 7 e 21 de junho, chega a mais de 55 cidades, 
distribuídas em 21 estados e Distrito Federal. A programação deste ano é composta por 



 

19 produções inéditas nos cinemas brasileiros, incluindo um documentário e um clássico. Os 
maiores astros do cinema francês estarão presentes na seleção. O público poderá conferir os 
mais recentes trabalhos de Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Juliette Binoche, Marion 
Cotillard, Guillaume Canet, Omar Sy e Cécile de France. Outro destaque é a última atuação da 
inesquecível Emmanuelle Riva, falecida em janeiro último, em “Perdidos em Paris”.  

São Paulo e Rio de Janeiro recebem a delegação formada por diretores e atores das 
várias  produções e que participam de debates com o público. O Festival oferece novas 
atividades paralelas este ano com a organização de mesas-redondas e sessões democráticas em 
várias cidades, em parceria com as Alianças Francesas do Brasil e ColaborAmerica. 

Sucesso de público em 2016, quando levou 156 mil pessoas aos cinemas, o festival repete o 
formato do ano passado com duas semanas de exibição. Produzido pela Bonfilm, o evento tem 
patrocínio principal da Varilux/Essilor, Ministério da Cultura através da Lei Federal de 
Incentivo à Cultura e Secretaria de Estado de Cultura, através da Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura do Rio de Janeiro. 

SOBRE A BONFILM 

Além de distribuidora, a Bonfilm é realizadora do Festival Varilux de Cinema Francês, que em 
sua última edição, em 2016, foi realizado em mais de 52 cidades e contou com um público 
de  mais de 155 mil pessoas, comprovando sucesso de público e mídia. Desde 2015, a Bonfilm 
organiza também o festival de filmes de ópera "Ópera na Tela". 

Mais informações em: www.variluxcinefrances.com 
Facebook: Festival Varilux de Cinema Francês (/variluxcinefrancês) 
Instagram: @variluxcinefrances 
Youtube: Festival Varilux de Cinema Francês. 
 
Para outras informações entre em contato : 
Em São Paulo: Carminha Botelho :: carminhabo.botelho@agenciafebre.com.br (11) 2769-3806 
No Rio de Janeiro: Katia Carneiro :: katia.carneiro@agenciafebre.com.br  (21) 2555-8918 
Siga-nos no Twitter @agfebre e no facebook.com/agfebre 

 


